ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข) นักเรียน
เดือนสิงหาคม 2561- เดือนมกราคม 2562
วันที่
เสาร์ที่ 25
พุธที่ 29-ศุกร์ที่ 31
ศุกร์ที่ 31

เวลา
08.30-12.00 น.
14.30-16.30 น.
16.35-21.00 น.

วันที่
ศุกร์ที่ 7

เวลา
09.00 น.
12.30-14.30 น.

จันทร์ที่ 24 ,พุธที่ 26 ,
ศุกร์ที่ 28

อังคารที่ 25 ,พฤหัสบดี
ที่ 27 ,เสาร์ที่ 29
วันที่
พฤหัสบดีที่ 4

เดือนสิงหาคม 2561
รายการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2561
(ม.1-5)
สัปดาห์ห้องสมุด
โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์
ของนักเรียนชั้น ม.6
งานปิดห้องเชียร์และงานDemon To Demon สาหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4/6
เดือนกันยายน 2561
รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มสี ิทธ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

เวลา
09.00 – 10.00 น.

ศุกร์ที่ 5

เดือนตุลาคม 2561
รายการ
นักเรียนทุกระดับชั้นพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อรับเอกสารชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
นักเรียนชั้น ม.1- ม.6 ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทางระบบออนไลน์

จันทร์ที่ 8

นักเรียนเข้าชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2561

จันทร์ที่ 8 –ศุกร์ที่ 19
อังคารที่ 16
พุธที่ 17
พฤหัสบดีที่ 18
ศุกร์ที่ 19

ระยะเวลาเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4 (ช่วงที่ 2)
บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6
บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา นักเรียนชั้น ม.4
บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3
บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา นักเรียนชั้น ม.1
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหลังกาหนด ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีต่ ิด 0 , ร,มผ
การวิ่งการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิต มช.
สอบแก้ตัวนักเรียนที่ติด 0 , ร,มผ

13.00 น.

พุธที่ 24

อาทิตย์ที่ 28
จันทร์ที่ 29 ต.ค.ศุกร์ที่ 2 พ.ย.

วันที่
เสาร์ที่ 3
อังคารที่ 13

เสาร์ที่ 17

เดือนพฤศจิกายน 2561
เวลา
รายการ
08.00-16.30 น. โครงการพี่แนะน้องมองอาชีพ (ครั้งที่ 7) ของนักเรียนและผู้ปกครอง ชั้น ม.3
16.30-20.30 น.
พิธีเปิดกีฬาสี
08.30-12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
13.00-16.00 น.
รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
1

ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย)
วิชาการ และ
ตามคาสั่งแต่งตั้ง
วิชาการ

วิชาการ (งานแนะแนว)
กิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย)
วิชาการ
วิชาการ(แนะแนว)
อาจารย์ทุกท่าน
อาจารย์ทุกท่าน

ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย)
อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิชาการ (งานทะเบียน)

วิชาการ (ทะเบียน)
วิชาการ (ทะเบียน)
โรงเรียน+ชมรมศิษย์เก่าฯ

วิชาการ (ทะเบียน)
ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย)
สมาคมฯ+แนะแนว
กิจการนักเรียน

วันที่
จันทร์ที่ 19
จันทร์ที่ 19ศุกร์ที่ 23

พุธที่ 21
เสาร์ที่ 24
อาทิตย์ที่ 25
จันทร์ที่ 26 พ.ย.ศุกร์ที่ 30
วันที่
-เสาร์ที่ 1
-จันทร์ที่ 3-อาทิตย์ที่ 9
อังคารที่ 11
จันทร์ที่ 17-พุธที่ 19
พฤหัสบดีที่ 20,
จันทร์ที่ 24, พุธที่ 26
ศุกร์ที่ 21,อังคารที่ 25
ศุกร์ที่ 28
จันทร์ที่ 31 ธ.ค.61อังคารที่ 1 ม.ค. 62
วันที่
ศุกร์ที่ 4-อาทิตย์ที่ 6
ศุกร์ที่ 11
จันทร์ที่ 14-ศุกร์ที่ 18
ศุกร์ที่ 18อาทิตย์ที่ 20
ศุกร์ที่ 18 –อังคารที่ 22
พุธที่ 23
เสาร์ที่ 26

พฤหัสบดีที่ 31

เวลา
08.00-17.00 น.

07.00-18.00 น.

เวลา

เดือนพฤศจิกายน 2561
รายการ
พิธีปิดกีฬาสี (นักเรียน ม.1- ม.5)
กิจกรรม สัปดาห์นิทรรศการวันเอดส์โลก และ
กิจกรรม Say No to Violence Against Women
งานเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิต มช.
โครงการศึกษาดูงานธรณีวิทยา ของนักเรียนชั้น ม.2
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิต มช.
หยุดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
เดือนธันวาคม 2561
รายการ
-เดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก
-หยุดการเรียนการสอนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
นักเรียนทุกระดับชัน้ เข้าเรียนตามปกติ
สัปดาห์กิจกรรมวันพ่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ของนักเรียน
หยุดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

เดือนมกราคม 2562
เวลา
รายการ
ค่ายผู้นาสภานักเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4
13.00 น.
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร,มผ
16.30 -22.00 น. ค่ายดาราศาสตร์
สอบแก้ตัวนักเรียนชั้นม.6 ที่ติด 0 , ร,มผ

ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย)
กิจการนักเรียน
วิชาการ
(สุขศึกษา-พลศึกษา)
วิชาการ(วิทยาศาสตร์)

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการ (สังคมฯ)
อาจารย์ทุกท่าน
อาจารย์ทุกท่าน
กิจการนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
กิจการนักเรียน
วิชาการ (ทะเบียน)
วิชาการ(วิทยาศาสตร์)
วิชาการ (ทะเบียน)

กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ของนักเรียน ชั้น ม.3
ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติภาคเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ของนักเรียนชั้น ม.4
หยุดการเรียนการสอนเนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.00 –12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
รับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 (ม.1-5)
(นักเรียนชั้น ม.3 รับใบเลือกแผนการเรียนและส่งใบเลือกแผนการเรียน
ที่อาจารย์ที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562)
วันเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานเชียร์ ปีการศึกษา 2562
17.30-20.00 น. งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอน ผู้สนับสนุนและบุคลากรที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43

วิชาการ
(สุขศึกษา+พลศึกษา)

วิชาการ (วิทยาศาสตร์)

วิชาการและ
ตามคาสั่งแต่งตั้ง
กิจการนักเรียน
พัฒนาองค์กรฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
2

